
             -Bladet             2014-04-17 
 
 
 
 
Först och främst ett stort TACK till alla som deltog på vår första gemensamma 
städdag. Vi var ca 50 medlemmar som kämpade och slet i den kalla vårvinden, men 
värmen återvände under den mysiga fikastunden i vår lokal. Vi tar tacksamt emot 
synpunkter på hur ni vill förändra eller förbättra detta återkommande evenemang. 
 
 
Här följer föreningens regler för andrahandsuthyrning av lägenhet samt för hyra av 
parkeringsplats. 
 

Regler för andrahandsuthyrning av lägenhet 
 

Brf Björkens medlemmar har under vissa förutsättningar möjlighet att hyra ut sina 
lägenheter i andra hand. Detta kräver styrelsens godkännande och godkänns endast 
med giltigt (beaktansvärt) skäl. Andrahandsuthyrning medges med högst ett år i 
taget, och sammanlagt under högst två år. 
 
Följande betraktas som beaktansvärda skäl: 
 

§ Arbete eller studier på annan ort 
§ ”Provsambo” under en begränsad tid 
§ Sjukhusvistelse 
§ Fängelsevistelse 
§ Föräldrar som vill hyra ut en mindre lägenhet till sina barn 

 
Om det följer av lag eller annan författning äger bostadsrättsföreningen rätt att ta 
ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften får årligen motsvara högst 10% av 
prisbasbeloppet enligt 2 kap 6 § och 7 § av socialförsäkringsbalken.   
 

***** 
 
Om den boende i lägenheten äger minst 10% av bostadsrätten, är folkbokförd på 
adressen och är medlem i HSB, har styrelsen möjlighet att godkänna boendet. 
 

***** 
 
För att inte tappa medlemmarnas engagemang för föreningen och sitt boende 
kommer vi att vara restriktiva med hur stor andel av föreningen som tillåts ha 
andrahandsuthyrning eller överlåtelse enligt ovan. Om denna andel tenderar att bli 
alltför stor kommer ytterligare andrahandsuthyrning eller överlåtelse inte att 
beviljas. 
 



 

 
 
Regler för hyra av parkeringsplats 
 
Brf Björken har 67 p-platser till uthyrning (60 garageplatser, varav 3 
handikapplatser och 7 utomhus). Vi har även 4 MC-platser. 
Avtal för parkering sköts via HSB av Barbro Scharpff, telefon 010-442 21 30 
Det går också bra att lämna anmälan via e-post till barbro.scharpff@hsb.se. 
Anmälan ska innehålla namn, lägenhetsnummer och adress. 
Parkeringsplats får inte hyras ut i andra hand. 
 
Så länge inte alla föreningens parkeringsplatser är uthyrda kommer följande regler 
att gälla. 
 
Det finns fyra olika köer, kö till; 
 

§ Garageplats 
§ Handikapplats 
§ Utomhusplats 
§ MC-plats 

 
För att stå i kö till/hyra parkeringsplats krävs att man är folkbokförd och bor i Brf 
Björken. För handikapplats krävs dessutom parkeringstillstånd som ger rätt att stå 
på handikapplats. Kopia av detta tillstånd skall skickas till Brf Björkens styrelse.	  
 

 
 

Vi önskar er alla en riktigt Glad Påsk! 
Styrelsen 

 
 
 


